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Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen laadunvalvonta 

maarakennuskohteessa 

Purkutyömaalla murskatun betonimurskeen laadunvalvonta maarakennuskohteessa on jaettu kahteen 

lomakkeeseen.  

Lomake 1: BeM-materiaalitoimittaja 

Ennen betonimurskeen toimittamista työmaalle käydään läpi betonimurskeen materiaalitoimittajan 

lomake, jossa arvioidaan betonimurskeen kelpoisuus ja tekniset ominaisuudet ennen materiaalin toimitusta 

rakennuskohteeseen. Lisäksi lomake täytetään aina, kun betonimurskeen toimittaja tai toimituspaikka 

vaihtuu.  

Lomakkeen tavoitteena on varmistua siitä, että materiaalin toimittajalla on edellytykset toimittaa 

vaatimukset täyttävää betonimursketta ja hankkeella on edellytykset vastaanottaa betonimursketta. 

Lomake 2: BeM-työmaavalvonta 
 
Lomake on tarkoitettu betonimurskeen vastaanottoon rakennuskohteeseen sekä työmaa-aikaiseksi 

laadunvalvontadokumentiksi. Lomakkeen avulla varmistetaan, että toimitettu betonimurske täyttää 

asetetut materiaalivaatimukset ja betonimurskeen siirtoasiakirjat ovat asianmukaisesti täytetty. Lisäksi 

työmaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä tehdään betonimurskeen silmämääräinen puhtausarvio, 

jonka perusteella toimitettu betonimurske-erä 1) hyväksytään hankkeeseen, 2) lähetetään edustavat 

näytteet tarkempiin tutkimuksiin tai 3) hylätään ja materiaalintoimittaja poistaa epäkurantin materiaalin 

työmaalta. 

Silmämääräinen puhtausarvio tehdään työmaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä keskimäärin 100 m 

välein kullakin ajoradalla ja kenttärakenteissa 500 m2 välein.  Silmämääräisen puhtausarvion tukena 

hyödynnetään lomakkeen liitteenä olevia esimerkkikuvia erilaatuisista betonimurskeista. Kuvakokoelmassa 

on valokuvia laboratorio-olosuhteista sekä työmaalta. 

Betonimurskerakentamisen ohjeita: 

• InfraRYL 2017 

• Tietoa tiensuunnitteluun 71D, Tien päällysrakenteissa käytettävät moduulit ja kestävyysmallit, 2005 

• Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041-07, 2007 (päivittyy 2018?)  

• MARA - Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 2006 / 2009 

(uusi asetus 2018) 

• HSY Vesihuolto - BETONIMURSKE Käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, 2014  

• Materiaalitoimittajien ohjeet  
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Lomake BeM-materiaalitoimittaja (Sivu 2 / 2) 6.10.2017 

 

 

 

 



Lomake BeM-työmaavalvonta (Sivu 1/2) 6.10.2017 

Betonimurskeen vastaanotto rakennuskohteeseen ja työmaa-aikainen laadunvalvonta                         
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Liite 1 6.10.2017 (Betonimurske valokuvia laboratorio-olosuhteista ja työmaalta) 

BeM I (rakeisuus 0/45 mm) 

Muiden materiaalien osuus sekoituskokeessa yhteensä 1 %     (max. sallittu ≤ 1 %): 

 Puu: 0,33 paino-% 

 Metalli: 0,33 paino-% 

 Muovi: 0,33 paino-% 

Kelluvat ainekset, kuten solumuovi, mineraalivilla yms: 5 cm3/kg     (max. sallittu ≤ 5 cm3/kg) 

KUIVA BETONIMURSKE (BeM I) 

 

MÄRKÄ BETONIMURSKE (BeM I) 

 



Liite 1 6.10.2017 (Betonimurske valokuvia laboratorio-olosuhteista ja työmaalta) 

BeM II tai III (rakeisuus 0/45 mm) 
Muiden materiaalien osuus sekoituskokeessa yhteensä 1 %     (max. sallittu ≤ 1 paino-%): 

 Puu: 0,33 paino-% 

 Metalli: 0,33 paino-% 

 Muovi: 0,33 paino-% 
Punatiili: 5 paino-%     (max. 10 paino-%) 
Kelluvat ainekset, kuten solumuovi, mineraalivilla yms: 5 cm3 / kg      (max. sallittu ≤ 10 cm3/kg) 

 
KUIVA BETONIMURSKE (BeM II tai III) 

 

MÄRKÄ BETONIMURSKE (BeM II tai III) 

 



Liite 1 6.10.2017 (Betonimurske valokuvia laboratorio-olosuhteista ja työmaalta) 

BeM II tai III (rakeisuus 0/45 mm) 
Muiden materiaalien osuus sekoituskokeessa yhteensä 1 %     (max. sallittu ≤ 1 paino-%): 

 Puu: 0,33 paino-% 

 Metalli: 0,33 paino-% 

 Muovi: 0,33 paino-% 
Punatiili: 10 paino-%    (max. 10 paino-%) 
Kelluvat ainekset, kuten solumuovi, mineraalivilla yms: 10 cm3/kg     (max. sallittu ≤ 10 cm3/kg) 

 
KUIVA BETONIMURSKE (BeM II tai III) 

 

 
MÄRKÄ BETONIMURSKE (BeM II tai III) 

 



Liite 1 6.10.2017 (Betonimurske valokuvia laboratorio-olosuhteista ja työmaalta) 

BeM II tai III (rakeisuus 0/90 mm) 
Muiden materiaalien osuus sekoituskokeessa yhteensä 1 %     (max. sallittu ≤ 1 paino-%): 

 Puu: 0,33 paino-% 

 Metalli: 0,33 paino-% 

 Muovi: 0,33 paino-% 
Punatiili: 10 paino-%     (max. 10 paino-%) 
Kelluvat ainekset, kuten solumuovi, mineraalivilla yms: 10 cm3 / kg      (max. sallittu ≤ 10 cm3/kg) 

KUIVA BETONIMURSKE (BeM II tai III) 

 

MÄRKÄ BETONIMURSKE (BeM II tai III)

 
 



Liite 1 6.10.2017 (Betonimurske valokuvia laboratorio-olosuhteista ja työmaalta) 

HYVÄKSYTTY betonimurske (työmaavalokuvia) 

    

Hyväksytty, BeM II Hyväksytty, BeM II Hyväksytty, BeM II Hyväksytty, BeM II 
 

HYLÄTTY betonimurske (työmaavalokuvia) 

    
Hylätty, perusteet, mm: Hyläytty, perusteet, mm: Hylätty, perusteet, mm: Hylätty, perusteet: , mm 
- Lajittuneisuus - Lajittuneisuus - Lajittuneisuus - Roskaisuus 
- Raekokojakauma - Raekokojakauma - Raekokojakauma - Lajittuneisuus 
  - Roskaisuus - Raekokojakauma 
 


